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Besturing- en bewakingsysteem
voor bronpompen

voorzien van geïntegreerde microcontrole module
met zend- en ontvangstdeel

D Data  overdracht zonder extra signaalkabel
D Geen medium contact dankzij separaat systeem

D Geïntegreerde druk- en niveaumeting
D Meten van de motortemperatuur

D Alarm en grenswaarde meldingen
D Beveiliging tegen over- en onderspanning,

over- en onderlast alsmede fase-uitval
D Verbinding met proces besturingsystemen

EUPSIM
®
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EUPSIM
®

Highlights van de functionaliteit

D   Bidirectionale communicatie tussen motor en bestu-
ringskast.
Van motor naar schakelkast: motortemperatuur, druk, ni-
veau, alarm- en grenswaarde meldingen, (andere fysische 
grootheden op aanvraag).
Van schakelkast naar motor: schakelsignalen, data voor 
parameterring en kalibreren.   
                                                     
D   Data overdracht via de motorkabel door middel van 
PowerLine Communication (PLC) – geen separate stuur- of 
meetkabel benodigd.
D   Implementatie van nieuwe methoden voor besturing en 
bewaking van de onderwatermotor op basis van het krijgen 
en interpreteren van nieuwe meetwaarden op moeilijk 
bereikbare plaatsen.
D   Informatie overdracht tussen besturingskast en een 
centrale besturingskast, met onderling een grote afstand 
in het veld, door middel van internet, GPRS of mobiele 
telefoon netwerk.
 

Opbouw van het systeem

Het totale systeem bestaat uit drie hoofdcomponenten: 
D  Centrale besturingskast voor de afstandsbesturing en 
–bewaking van het pompsysteem, met in het algemeen 
meerdere bronpompen, met koppeling aan de besturing en 
aan het internet of het mobiele telefoon netwerk.
D  Besturingskast voor de bewaking van de pomp inclusief 
de communicatiedelen voor de data uitwisseling tussen de 
geïntegreerde microcontrole module (MCM) van de on-
derwatermotor en de centrale besturingskast. Het boven-
grondse gedeelte van het systeem bestaat in het algemeen 
uit meerdere besturingskasten.
D   Bronpomp met geïntegreerde microcontrole module 
(MCM) inclusief meetomvormer.

Schema van het totale systeem met 
op elke gewenste afstand centrale 
besturingskast.

Gegarandeerde kwaliteit voor onze klanten 
EAI en Oddesse zijn DIN EN ISO 9001:2008 gecertificeert.

Ontwikkeling van  EUPSIM®

De innovatieve EUPSIM® is afkomstig van EAI Elektro- und 
Automatisierungstechnik GmbH in Ilsenburg (Harz – D). 
Hier werd de ontwikkeling en praktische toepassing van het 
systeem samen met partner Oddesse Pumpen- und Motoren-
fabrik GmbH verder doorontwikkeld. Beide partners verkopen 
het systeem en verzorgen de installatie, in bedrijf stelling en 
het onderhoud.

Toepassingen voor  EUPSIM®

D   Mijnbouw
D   Landbouwa
D   Bouwnijverheid
D   Industrie
D   Waterwinning
D   Milieutechniek
D   Grondwaterbeheersing
D   Levering van zeewater
D   Levering van water uit geothermische productiebronnen
D   Drukverhoging in systemen
D   Energiewinning
D   Klant specifieke toepassingen 

Elektro- und 
Automatisierungstechnik 

GmbH Ilsenburg

Schematische weergave 
van een productiebron

Pumpen Motoren Systeme


